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RESUMO 

Este trabalho tem o objetivo de propor a utilização da 
metodologia de Desdobramento da Função Qualidade (QFD) no Modelo 

Administrativo do Ciclo de Vida dos Materiais de Emprego Militar, ' 
a fim de complementá-lo e aperfeiçoá-lo. 

O QFD é um sistema destinado a traduzir as necessidades dos clientes 
em requisitos técnicos do processo produtivo, em cada estágio, desde a 

pesquisa e o desenvolvimento do produto ou serviço, até a engenharia, a 
fabricação e a distribuição. 

Essa metodologia será apresentada por meio de uma de suas abordagens, o 
Métododas Quatro Fases. Como escopo principal deste trabalho, será 

enfatizada a sua primeira fase, a de Planejamento do produto. Para a sua 
melhor compreensão, será mostrado um estudo de caso da utilização do QFD, 

em um material explosivo tipo cordel detonante. 
Será visto, também, que a sua utilização possibilita melhorias no modelo 

administrativo em vigor. 
Como conclusão, verificar-se-á que os benefícios para o modelo em vigor 

caracterizam-se, principalmente, pela elevação da satisfação dos usuários, 
redução de custos e aumento da produtividade . 

• Possui o Curso de Mestradó em Qualidade de Sistemas dO IME e atualmente exerce as funções de Gerente da Qualidade, de 
Chefe da Seção de Apoio e de Avaliador do Centro de Avaliações do Exército (CAEx), 

•• 'Possui o Curso de Mestrado em Qualidade de Sistemas do IME e atualmente encontra-se em doutoramento no Departamento de 
Engenharia Industrial na RUC do.Rio de Janeiro, 
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1. INTRODUÇÃO 

O preparo e o emprego da Força Terrestre demandam, cada vez mais, materiais de em
prego militar capazes de reduzir o hiato tecnológico existente em relação aos exérci
tos dos países mais desenvolvidos e de proporcionar maior presteza e eficácia ao 

Exército Brasileiro contra ameaças internas e externas . 
Com o propósito de atender a essas demandas, foi criado um modelo administrativo 

que visa ordenar e descrever as principais atividades e eventos do ciclo de vida dos MEM. 
Caracterizado por seis fases: Formulação Conceitual , Planejamento e Programação, Pesquisa 
e Desenvolvimento (P&D), Produção ou Aquisição, Utilização e Alienação, é regulado por 
meio das Instruções Gerais para o Modelo Administrativo do Ciclo de Vida dos Materiais de 
Emprego Militar (MEM) - IG 20-1 2. 

Esse modelo vem cumprindo sua finalidade. Verifica-se, entretanto, que o mesmo 
pode ser complementado e aperfeiçoado por meio da utilização de técnicas da Qualidade 
Total, filosofia que visa o aperfeiçoamento contínuo de processos e sistemas e a satisfação do 
usuário. Com esse propósito, foi selecionada a metodologia de Desdobramento da Função 
Qualidade (QFD), que será apresentada nos seus aspectos mais relevantes . 

Será também realizado um estudo de caso do emprego dessa metodologia no ciclo de 
vida de um material de emprego militar, a fim de entendê-lo e levantar alguns benefícios do 
seu uso. 

2. METODOLOGIA DE DESDOBRAMENTO DA FUNÇÃO QUALIDADE 

o termo Desdobramento da Função Qualidade é a tradução de Quality Function 
Deployment (QFD), metodologia desenvolvida por Yoji Akao e Katsuyo Ishiara no período 
de 1965 a 1969 no Japão. 

O Método das "Quatro Fases" é um modelo para explicar o formato de um estudo 
completo de QFD, sendo eficaz para introduzir a voz do cliente em um produto. 

Nesse método, cada fase estrutura informações críticas, que servem de base para a 
fase seguinte. O ato de transportar informações-chave de uma fase para outra é chamado de 
"Progressão de Fase". Assim, os "COMOs" (soluções para o que se deseja) mais importan
tes, ou aqueles mais difíceis de serem implementados, são selecionados no diagrama e trans
portados para a fase seguinte, a fim de construírem os "O QUEs" (o que se deseja) dessa fase . 
Isso continua até que cada objetivo seja refinado em um nível realizável. 

O diagrama a seguir (figura 1) representa o processo de transferência de dados em 
uma "Progressão de Fase" . 
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Esta metodologia de QFD adota as seguintes fases (figura 2): 

Fase I - Planejamento do produto (Casa da Qualidade) 
Fase 11 "T Planejamento do Projeto 
Fase 111 - Planejamento do Processo 
Fase IV - Planejamento da Produção 
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Figura 2: Método das Quatro Fases 

a. Fase I - Planejamento do Produto 

Usa um diagrama conhecido como a "Casa da Qualidade". É empregada para capturar 
e traduzir a "Voz do Cliente" em medidas (requisitos de projeto) que reflitam, na linguagem 
técnica, as expectativas e necessidades específicas do cliente. Ela se destina, também, a auxi 
liar a equipe de projeto a tomar decisões a respeito do que deverá ser focalizado. 

b. Fase 11 - Planejamento do Projeto 

É utilizada para a geração e seleção de conceitos das partes . Isso é feito tomando-se os 
requisitos de projeto selecionados na Fase I e levando-os para o diagrama da Fase II, como "O 
QUEs". Os "COMas" do Planejamento do Projeto são as características das partes. 
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c. Fase 111 - Planejamento do Processo 

É empregada para estabelecer o ajuste ótimo do processo de fabricação, relativo ao 
projeto na fase lI. Isso é feito transferindo-se as características das partes da Fase II para 
formar os "O QUEs" da Fase lI!. 

Os parâmetros do processo são os "COMOs" desta fase e visam à otimização do pro-
cesso. 

d. Fase IV - Planejamento da Produção 

É usada para estabelecer os sistemas necessários a serem implementados, a fim de dar 
suporte aos processos selecionados na Fase III. Os parâmetros do processo selecionados são 
transferidos do diagrama da Fase III para formar os "O QUEs" da Fase IV. Os "COM Os" do 
Planejamento da Produção são estabelecidos visando-se ao controle da qualidade, à manu
tenção e ao treinamento. 

3. UTILIZAÇÃO DO QFD NO CICLO DE VIDA DOS MEM 

a. Generalidades 

O QFD é uma técnica de planejamento que abrange o ciclo de um produto, desde o 
levantamento das necessidades dos usuários até a sua produção, que é exatamente a finalida
de daquele modelo administrativo. 

A fim de facilitar a compreensão de seu emprego, por meio de um exemplo prático e 
mensurável, o QFD será apresentado, através da sua utilização na definição de um material 
de emprego militar que, por suposição, estará inserido no ciclo de vida dos MEM. 

Por hipótese, foram levantados os requisitos operacionais de um material explosivo, 
tipo cordel detonante, os quais poderiam ter sido originados da necessidade de modernização 
ou aperfeiçoamento do produto ou da demanda por um material novo a ser pesquisado. A 
tabela 1 identifica esses dados. 

Tabela 1: Relação de Requisitos Operacionais 

Nr Requisitos Grau de Importância 

1 Tem que explodir 10 

2 Funcionar dentro d' água 9 

3 Agüentar peso 8 

4 Poder ser cortado 7 

5 Ter boa aparência 6 
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b. Uso da Fase 1- Planejamento do Produto (Casa da Qualidade) 

Adiante, será apresentado o diagrama da Fase I (figura 3) e serão feitas considerações 
sobre a sua utilização, 

~ 
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Observa-se que, na forma de diagrama, a equipe que elabora os requisitos técnicos 
básicos (RTB) irá se obrigar a encontrar requisitos técnicos para cada requisito operacional 
básico (ROB). Isso é visto de forma inequívoca no diagrama, pois para cada linha deverá 
existir pelo menos uma relação. 

No desdobramento dos requisitos operacionais em técnicos, são colocados os relacio
namentos entre os mesmos. No modelo atual isso já acontece. Entretanto, não é registrada a 
intensidade do relacionamento, ou seja, se é forte, moderada ou fraca. No exemplo vê-se que 
o requisito técnico NQ 3 - Resistência à pressão hidrostática, está relacionado com os requisi
tos operacionais : NQ 1 - Tem que explodir, com fraca relação e NQ 2 - Funcionar dentro 
d' água, com relação forte. Essa diferença na classificação permite constatar que aquele requi
sito técnico é mais significativo para o NQ 2 do que para o NQ 1. Ela é importante, também, 
porque possibilita classificar quais são os requisitos técnicos fundamentais para atender a 
cada requisito operacional. 

Os Graus de Importância dos COMOs são calculados, para cada coluna, por meio da 
multiplicação das importâncias dos "O QUEs" (dadas pelo cliente) pelos respectivos valores 
dos símbolos de relacionamento com os "COM Os": 9 para relação forte , 3 para relação mo
derada e 1 para relação fraca. A seguir, faz-se a soma vertical, resultando na importância de 
cada "COMO". 

Observando-se a linha Grau de Importância dos COMOs, constata-se que o requisito 
NQ 1 - Sensibilidade da iniciação por onda de choque - obteve grau 171. Já o de NQ 7 -
Acabamento superficial - recebeu 69 . Conclui-se, portanto, que esse é muito menos impor
tante do que aquele. Essa determinação foi realizada por meio do uso do grau de importância 
do usuário e das relações entre os requisitos , ou seja, a determinação da importância dos 
requisitos técnicos é função das necessidades dos usuários e da solução técnica para as mes
mas. 

Para a importância relativa é pertinente tirar algumas conclusões. Os requisitos de Nll> 
1, 2 e 3 somam 63% da importância total dos requisitos. Isso significa que é possível estabe
lecer prioridades. Caso seja preciso eliminar necessidades técnicas , elas seriam candidatas a 
serem mantidas, enquanto que a de NQ 7 - Acabamento superficial, que representa apenas 
10%, poderia receber menor atenção e até mesmo ser excluída, se for o caso. 

As Diretrizes para a elaboração dos RTB determinam que sejam identificadas as difi
culdades para padronização, manutenção e suprimento. Na matriz apresentada, existe uma 
linha contendo o grau de dificuldade para se alcançar cada requisito técnico, com valores de 
1 a 5. Existe, porém, a possibilidade de serem acrescidas outras dificuldades. 

O uso de valor-alvo de forma explícita em um campo vem ao encontro do que deter
mina as diretrizes para a elaboração dos RTB, com a vantagem de poder ser complementado 
pela linha Direção da Melhoria. 

No exemplo, o requisito NQ 4 - Resistência à tração - possui como valor-alvo um 
mínimo de 60 Kgf. Esse dado permite que, na fase de avaliação técnica, o órgão avaliador 
saiba que será necessário realizar um ensaio de tração, a fim de verificar se os materiais 
ultrapassam o valor mínimo de 60 Kgf. Essa informação é, também, bastante esclarecedora 
aos fabricantes, pois lhes informam a exata definição do que se espera do MEM. 
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Para esse mesmo requisito há, na direção para melhoria, o símbolo t, significando 
que quanto maior for a resistência, melhor. Já no requisito Nº 5 - Resistência ao Corte, o 
símbolo t significa que quanto menor for a resistência ao corte, melhor; seu valor-alvo é de, 
no máximo, 35 Kgf. 

Neste momento existem melhores condições para se compreender o uso e as vanta
gens do telhado da casa da qualidade. Para os requisitos 4 e 5, o "telhado" mostra a relação 
entre eles, que, no caso, é negativa forte. Assim, se elevarmos a resistência à tração, que seria 
bom pela direção da melhoria, haveria a elevação da resistência ao corte, que não seria dese
jável, pela indicação expressa na sua direção da melhoria. Essa relação de compromisso, um 
variando com o outro, e, no caso, um prejudicando o outro, faz com que se evite o estabeleci
mento de requisitos conflitantes e até mesmo inviáveis de serem alcançados. 

Prosseguindo na apreciação da primeira matriz, pode-se identificar os dois últimos 
campos: Avaliação Operacional e Avaliação Técnica. Para fins de estudo foram relacionados 
três materiais: o da organização em estudo (nossa organização), um dado material A e um 
outro B. Essas avaliações seriam realizadas na Fase II do ciclo de vida dos MEM - Pesquisa 
e Desenvolvimento e completariam o diagrama. 

Tanto para a avaliação operacional como para a técnica, são colocadas graduações de 
desempenho de O a 5. Os materiais são identificados por símbolos e cada desempenho é 
registrado no gráfico, posssibilitando, facilmente, a comparação entre o desempenho dos 
MEM. No exemplo, verifica-se que o material A é o de melhor desempenho, seguido do da 
nossa organização e do material B. 

Após essas apreciações é possível identificar os resultados mais importantes desta 
fase do QFD: 

• identificação dos requisitos dos usuários, 

• determinação de requisitos de projeto do produto, 

• determinação dos valores alvos e 

• determinação de requisitos para estudo posterior. 

Porém, a análise não pode ser feita isoladamente, faz-se necessário integrá-la com 
outras informações como, por exemplo, levar em consideração o grau de importância e a 
dificuldade para os requisitos. 

A forma gráfica dessas avaliações faz com que as análises e as decisões sejam facili-
tadas. 

Uma outra vantagem do emprego dessa técnica é que existem softwares capazes de 
desenhar e realizar os cálculos do diagrama. 

É importante destacar que os dados objetivos da matriz foram calculados, às vezes, 
com base em informações subjetivas . Não se descartam, portanto, a experiência e o conheci
mento anterior da equipe que estiver envolvida no processo. O seu uso deve ser encarado 
como uma técnica de apoio à decisão e de subsídio para as fases subseqüentes, com a vanta
gem de quantificar dados subjetivos. 
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c. Uso da Fase 2 - Planejamento do Projeto 

Para o planejamento do projeto, na técnica do QFD, há o seu emprego na Fase de P&D 
do Ciclo de Vida dos MEM. Uma breve apreciação do Diagrama de desdobramento dos 
requisitos técnicos em características das partes (figura 4) permitirá a compreensão de sua 
utilização. 
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Figura 4: Utilização do Diagrama da Fase II - Planejamento do Projeto 

Esse diagrama foi apresentado de forma simplificada, pois foram omitidos os campos 
que definem as prioridades das partes. 

Como é visto, os requisitos técnicos são transportados para o novo diagrama, junto 
com os seus valores-alvo, os quais serão desdobrados em partes componentes do material. 

Para se obter um material com velocidade de detonação de 6800 a 7000 rnIs e capaz de 
ser iniciado com a espoleta NQ 8, é necessário que o mesmo possua uma carga explosiva com 
as seguintes características : tipo pentolite, carregamento linear de 10,0 gim etc., por exemplo. 

Há, ainda, o preenchimento dos campos relativos ao relacionamento entre os requisi
tos técnicos e as características das partes. No exemplo, esses requisitos e características 
estão fortemente relacionados. 

Desse modo, todos os requisitos técnicos possuirão, pelo menos, um componente do 
material com capacidade de atender ao seu valor-alvo. Para os demais requisitos seriam, 
também, buscadas soluções. 

Observa-se que os resultados mais importantes da Fase II do QFD incluem: 

• identificação dos melhores conceitos de projeto, 
• determinação de partes críticas, 
• determinação de características das partes críticas e 
• determinação de itens para desenvolvimento futuro. 
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d. Uso da Fase 3 - Planejamento do Processo 

Com base nas partes críticas e suas características com respectivos valores, serão, 
então, desenvolvidos os processos de fabricação. 

O diagrama da Fase lU proporciona condições para alcançar essa finalidade, como 
pode ser visto na figura 6. 

Para o exemplo, concebeu-se um processo que possui um funil , contendo o pentolite, 
sendo que por dentro dele passará um barbante. O pentolite será conduzido pelo barbante e 
permanecerá nele. Assim será possível obter a carga linear (figura 5). 
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Figura 6: Utilização do Diagrama da Fase 111 - Planejamento do Processo 
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Nesse diagrama, é visto que cada característica terá pelo menos um parâmetro de 
processo, capaz de fazer com que ela atinja o valor desejado. Para uma carga linear de 10,0 g/ 
m é necessário que o barbante, que está no núcleo central do material, possua, na fase de 
fabricação, uma velocidade de deslocamento de "Y" rnImin, e que o funil seja preenchido 
com "X" Kg de pentolite. 

Dentre os resultados mais importantes do uso desta fase, incluem-se: 

• determinação da melhor combinação processo/projeto, 

• determinação dos parâmetros críticos do processo, 

• estabelecimento dos valores-alvo dos parâmetros do processo, 

• possibilidade de melhor acompanhamento, por parte do Centro Tecnológico do Exér
cito (CTEx), em sua atividade de Certificação da Qualidade, podendo utilizar os 
parâmetros de processo para apreciar a capacidade do processo e auditá-Io; 

• determinação de itens para desenvolvimento posterior. 

e. Uso da Fase 4 - Planejamento da Produção 

O processo de produção do material será projetado em função das características do 
processo. A Fase IV do QFD poderá ser aplicada para alcançar esse fim . A figura 7 mostra o 
seu emprego. 
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Figura 7: Utilização do Diagrama da Fase IV - Planejamento da Produção 

Como se vê, o parâmetro de processo carga linear, com valor de "Y" rnImin será 
alcançado pelo treinamento do operador e pelo ajuste da máquina, uma vez por semestre e 
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uma vez por semana, respectivamente. Seriam também estabelecidas as prioridades na sele
ção dos itens de controle da produção. 

Dentre os resultados mais importantes do estudo nesta fase, incluem-se: 

• avaliação das operações do processo visando à sua otimização; 

• estabelecimento dos requisitos de planejamento da produção. 

4. CONCLUSÃO 

o Sistema de Ciência e Tecnologia, a fim de atender à evolução da doutrina de empre
go da Força Terrestre e à evolução científico-tecnológica, vem se utilizando do modelo admi
nistrativo para o ciclo de vida dos MEM, na área de material. 

Num processo de aperfeiçoamento contínuo e de posse de novas metodologias é pos
sível complementar as ações do ciclo de vida dos MEM. 

O QFD facilita o desdobramento dos requisitos técnicos até a produção dos MEM, 
possibilitando uma visualização geral de todo o ciclo de vida com a conseqüente melhoria do 
processo decisório . Essa técnica enfatiza a determinação de prioridades, por meio da 
quantificação dos aspectos mais importantes no material. 

O QFD permite, ainda, que haja maior entrosamento entre os responsáveis pela dou
trina e pela área técnica, por meio de uma comunicação eficaz, com a conseqüente melhoria 
da satisfação dos usuários. 

O uso de softwares para o processamento das fases aumenta a confiabilidade do pro-
cesso. 

Essas vantagens conduzem a uma redução no período do ciclo, desde a Formulação 
conceitual até a fase de produção, além da diminuição de seus custos. 

O formato de diagrama, em que uma fase é o desdobramento da anterior, permite que 
se localizem os fundamentos empregados na seleção de um determinado requisito, possibili
tando modificações e aperfeiçoamentos futuros. 

É importante ressaltar que essas técnicas não são soluções para todos os problemas na 
obtenção de um MEM, mas servem de complemento às atividades já exercidas . Seu efetivo 
emprego necessita pessoal capacitado e que deseje utilizá-las, para que não se torne apenas 
mais um modismo. 

Uma sugestão é que sejam empregadas, em conjunto com outras técnicas, num mate
rial simples, de fácil obtenção e de baixo custo. Assim, com a experiência, aprender-se-ia a 
sua utilização e se ganharia confiança, por meio da constatação efetiva de seus benefíci,os. 

A partir dessa experiência e de posse dos aperfeiçoamentos necessários, as técnicas 
poderiam ser empregadas em larga escala, ampliando-se os benefícios do MEM no preparo e 
no emprego da Força Terrestre. 
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